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Na een prachtige lange zomer is de herfst al begonnen en is het de hoogste tijd voor Nieuwsbrief 3 

over het achter ons liggende kwartaal, waarin het aantal gebruikers weer steeg van 65 naar 71 

gezinnen die nagenoeg allen te maken hebben met bewindvoering. De gemeente is ook bezig om te 

kijken wat er nodig is om plaatsing in dit traject te voorkomen, want voorkomen is beter dan 

genezen. Dit zou veel geld en persoonlijke ellende besparen. 

In dit kwartaal was het wat sappelen met de voorraden. Vanuit  RDC Fryslân In Drachten wordt er al 

geruime tijd veel minder aangeleverd.  Dat heeft met name te maken met het feit  dat er nu  op 

andere dagen dan voorheen door de drie grootste leveranciers AH Nederland, Smeding groente uit St 

Annaparochie en Friesland Campina wordt aangeleverd.  Waar eerst alles afgeleverd kon worden in 

Meppel voor de drie noordelijke provincies heeft sinds 1 juni nu inmiddels elke noordelijke provincie 

zijn eigen DC , waardoor de leveranciers nu met drie verschillende locaties  te maken hebben, wat 

logistiek gezien lastiger is. Konden we dit voorjaar op de donderdagmiddag in de even weken  vaak 

nog wel heel wat groente en fruit ophalen, door het verschuiven van deze leveringen naar de 

maandag is er aan het eind van de week mede door de geldende THT datum vaak weinig meer over.   

Daarnaast slonken ook onze eigen voorraden in de afgelopen maanden steeds meer, omdat de 

winkelactie in het voorjaar in het teken stond van vooral paasartikelen maar geen  lang houdbare 

basisproducten. Gelukkig zette onze penningmeester het licht voor de dames op de werkvloer op 

groen voor meer bijkoop, want het streven is toch wel om elke keer een zowel kwantitatief als 

kwalitatief goed voedselpakket mee te geven. Maar dan moet er wel wat uit te delen zijn en komen  

we moeilijk aan de vijfentwintig basisproducten in een C-pakket. Gelukkig kwamen er via de actie 

Product van de Maand- opgezet binnen inmiddels vier kerken- op het eind van elke maand toch wat 

extra houdbare producten binnen naast de forse leveringen van vlees door de lokale supermarkten 

AH, Aldi, Jumbo Wolvega en  Noordwolde en van brood door bakkerij Vliegendehond.  

Ook aardappelen was in juni en juli een schaars product. Maar inmiddels hebben  we in fruithandel 

de Jonge uit Marknesse een goede, meedenkende en betaalbare  leverancier gevonden. Iets wat ook 

geldt voorde  firma Ruitenberg op de woensdagmarkt voor betaalbare, verse groente. Omdat 

allemaal te kunnen bekostigen hebben we inmiddels bij het College van B en W opnieuw  

een verzoek ingediend voor een bijdrage in de bijkoop voor 2019. Mogelijk zal de politiek refereren 

aan onze eigen reserves, de recente sponsoring van Rabobank Heerenveen/ZO Friesland en 

Vermilion Energy bij de afweging van dit verzoek. Maar deze bijdragen zijn echt toegekend voor 

investeringen en niet voor bijkoop.   



 

Een succes was onlangs zeker ook de winkelactie bij Jumbo de Jong Noordwolde. Liefst 54 kratten 

met veel gewenste en houdbare producten leverden deze twee dagen op. Men dank aan degenen 

die meegewerkt hebben aan het welslagen van deze actie. In de komende tijd hebben we daarnaast 

onze hoop gevestigd op de vele gaven in kerken, die de Dankdag voor Gewas en Arbeid  vaak 

oplevert, naast veelal andere spontane acties in  het laatste kwartaal van het jaar richting de 

feestdagen.  

Helaas zijn we minder positief gestemd over de ontwikkelingen in Drachten waar de vorming van een 

Regionaal Distributie Centrum  (RDC) voor Fryslân helaas allerminst gladjes verloopt. Vanaf 1 juni 

houden de vrijwilligers het voormalige SSVF DC wel in bedrijf voor de veertien daarbij aangesloten 

voedselbanken en drie nieuwelingen Leeuwarden, Harlingen en Bolsward maar bestuurlijk zit men 

allerminst op een lijn. Het gevolg: Weinig eensgezindheid, gefrustreerde (oud) bestuursleden  en 

vrijwilligers over de te volgen koers. In onze ogen had het Hoofdbestuur van VBN eerder als mediator 

moeten optreden in deze bestuurlijke crisis die mensen en voedselbanken van elkaar verwijderd 

heeft. Het is niet ondenkbeeldig dat daardoor de  leveringen vanuit Drachten na 1 november op de 

tocht komen te staan.  Heel jammer, want dit is zeker niet in  het belang van meer dan duizend Friese 

gezinnen die gebruik maken van een lokale voedselbank en de twintig betrokken  vrijwilligers, die het 

DC voor ons vier dagen in de week runnen.  

Plezieriger om te melden was onze eigen  vrijwilligersactiviteit op 22 september waar heel veel 

vrijwilligers met hun partner aanwezig waren. Na koffie met wat lekkers van bakkerij Vliegendehond 

in de ruime loods van Hilda en Jan Clevering in de Blesse begaf het gezelschap zich lopend naar Olt 

Stoutenburcht van kasteelheer Gregorius Halman voor een boeiende uitleg en rondleiding. Na deze 

bijzondere excursie wachtte bij terugkeer in de loods een prima verzorgde barbecue met een hapje 

en een drankje in een zeer gezellige sfeer. Goed om elkaar met wederhelft eens in een andere sfeer 

te ontmoeten. Velen verheugen zich na het bezoek van vorig jaar aan de eendenkooi en nu het 

kasteel al op de volgende interessante vrijwilligersactiviteit! 

Door deze activiteit is de geplande koffie-ochtend even uitgesteld. We gaan nu voor vrijdag 23 

november van 10.00-11.30 uur in het zaaltje van World Servants.  

Wellicht tot op die ochtend! 
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